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χορηγός επικοινωνίας 



 
 
 
 
 
 

Η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικά μαθησιακά προβλήματα 

(σχολικής αποτυχίας, συμπεριφοράς, νοητικής ή μη υστέρησης, 

ταλαντούχα, διαπολιτισμικά κλ.π.) αποτελεί μία πρόκληση για τους 

εκπαιδευτικούς της ειδικής και γενικής αγωγής και η εκπαιδευτική τους 

ένταξη είναι ένα ζήτημα έντονου προβληματισμού και διαλόγου ανάμεσα 

σε γονείς, εκπαιδευτικούς και ερευνητές.  

Στην ελληνική πραγματικότητα, η ένταξη αυτών των ατόμων και 

ιδιαίτερα η συνεκπαίδευση αυτού του «ποικιλόμορφου» μαθητικού 

δυναμικού, που  στη τάξη του γενικού σχολείου είναι μία ιδιαίτερα 

δύσκολη διαδικασία που συχνά αναστέλλεται και περιορίζεται σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών που έχουν φοιτήσει σε δομές ένταξης 

σε όλη την σχολική τους πορεία. 

Η συγκεκριμένη επιμορφωτική ημερίδα έχει ως στόχο να 

επιμορφώσει τους συμμετέχοντες  στις κυριότερες εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις που θεωρούνται κατάλληλες για την εφαρμογή της ένταξης 

αυτού του μαθητικού δυναμικού στο σχολείο και τη βελτίωση της 

διδακτικής προσέγγισης του διδάσκοντος. 

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων 

από τις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε στελέχη της δημόσιας και 

ιδιωτικής εκπαίδευσης αλλά και σε φοιτητές καθώς και σε επαγγελματίες 

και επιστήμονες με ενεργό ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. 

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή 



-------------- Πρόγραμμα Ημερίδας  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Προσέλευση 

 

Α’ Ενότητα:  Σύγχρονες τάσεις στην γενική - ειδική εκπαίδευση 

•Η κοινωνική, εθνολογική και ιστορική διάσταση της λειτουργίας της εκπαίδευσης. 

•Σταθμοί στην εξέλιξη του πεδίου της «ειδικής εκπαίδευσης» – δομές, στόχοι, 

περιεχόμενο 

•Σχολική ένταξη και συνεργατικές πρακτικές των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής 

•Οριοθέτηση του πεδίου των μαθησιακών δυσκολιών – σχέση μαθησιακών δυσκολιών 

με διαταραχές νοημοσύνης / συμπεριφοράς και δυσκολίες σχολικής επίδοσης 

•Περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών (Ταλαντούχα, δυσλεξία, «ειδική» διαταραχή του 

λόγου, δυσαριθμησία) 

•Διαχείριση Πολυπολιτισμικότητας 

  

Διάλλειμα  

 

Β’ Ενότητα: Μοντέλα διδασκαλίας & εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για 

την ένταξη των ατόμων στο σχολείο. 

•Δομημένη Διδασκαλία 

•Διδασκαλία μεταξύ Συνομηλίκων 

•Μοντέλα-Δομές Συνεργατικής Διδασκαλίας 

•Κοινωνικές Ιστορίες 

•Άμεση Διδασκαλία 

•Φυσική Καθοδήγηση 

•Ανάλυση Έργου 

•Σχέδια διδασκαλίας (project) 

•Χρήση της Τεχνολογίας 

 
Ερωτήσεις - Συζήτηση 
 

Λήξη Ημερίδας – Παραλαβή βεβαιώσεων 

10.30 – 12.30 

 

12.30 – 13.00 

 

10.00 – 10.30 

 

13.00 – 15.00 

 

15.00 – 15.30 

 

15.30 

 



Ημερομηνία, ώρες και χώρος διεξαγωγής 

Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 | 10.00 – 15.30 

Αμφιθέατρο City College | Λέοντος Σοφού 3 |  Θεσσαλονίκη 

 

Ομιλήτρια 

 

Δρ Παμουκτσόγλου Αναστασία  
 
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  

H Παμουκτσόγλου Αναστασία είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της 
Εκπαίδευσης του ΠΤΔΕ του  Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2000 ως το 2009 
υπηρέτησε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως Πάρεδρος με δυο πενταετείς θητείες, με 
ειδικότητα την «Σχολική Αποτελεσματικότητα» και την «Αξιολόγηση και 
Επιμόρφωση»  

Υπηρέτησε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από το 1978 μέχρι το 2000 στη 
περιοχή του Πειραιά, το Κερατσίνι, τη Δραπετσώνα, την Νίκαια και τις Αχαρνές.  

Δίδαξε σε προπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΤΔΕ), στο 
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής), στο 
«Πρόγραμμα Επαγγελματικής και Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης των Εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», που διοργάνωσε το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στα Π.Ε.Κ., σε Σεμινάρια Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Ενηλίκων και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Π.Δ.Μ. του Π.Τ.Δ.Ε. του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης. 

Ήταν κριτής σε επιτροπές επιλογής στελεχών του ΥΠΕΠΘ και βαθμολογήτρια 
στον ΑΣΕΠ. Επίσης, έχει δημοσιεύσεις πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, 
διεθνή και ελληνικά, τον ημερήσιο τύπο και έχει ανακοινώσει εργασίες της σε 
ημερίδες καθώς και σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. 

Υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Ομάδας σχεδιασμού και υλοποίησης του 
«Ολοήμερου Σχολείου» και της «Ευέλικτης Ζώνης». 

Είναι μέλος επιστημονικών – παιδαγωγικών ενώσεων ή ερευνητικών φορέων. 
Τα ενδιαφέροντα της αφορούν κυρίως την έρευνα της αξιολόγηση του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος 

Το συγγραφικό έργο και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε 
ζητήματα που αφορούν, την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, την Κοινωνιολογία του 
Εθνικισμού, την Κοινωνιολογία του Φεμινισμού, την Σχολική Αποτελεσματικότητα, 
την Εκπαιδευτική Πολιτική καθώς και την Ιστορία της Εκπαίδευσης  

Έχει εκδώσει τα πέντε βιβλία καθώς και τρία με άλλους συνεργάτες. Εργασίες 
της έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους ελληνικούς και ξενόγλωσσους. 

Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων και πρακτικά συνεδρίων (διεθνή και 
εθνικά) αρκετά από αυτά σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Έχουν 
καταγράφει αρκετές ετερο-αναφορές στο έργο της. 

 
 



Παροχές & δηλώσεις συμμετοχής 

 
Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:  

 Βεβαίωση παρακολούθησης 

 Σχετικό επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή 

 Φάκελος συνέδρου 

 Μπλοκ σημειώσεων 

 Στυλό 

 

Πληροφορίες για κράτηση και δέσμευση θέσης 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά είτε και μέσω διαδικτύου στο ακόλουθο link   

(http://www.e-employ.gr/application.php) για να πραγματοποιήσετε μια προκράτηση θέσης.  

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη προπληρωμή 

του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΤΡΑΠΕΖΑ EΜΠΟΡΙΚΗ 

αριθμός λογαριασμού κατάθεσης  8 5 8 1 5 1 5 6 
δικαιούχος EMPLOY 

(μέσω e-banking: IΒΑΝ GR74 0120 4120 0000 0008 5815 156 | οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα μέσω e-
banking επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα | μέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει 

πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Τ17 και το ονοματεπώνυμο σας  και 

κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας (μαζί 
με το φοιτητικό πάσο για τους φοιτητές ή την κάρτα ανεργίας για τους ανέργους) στη 
γραμματεία της ημερίδας την ημέρα διεξαγωγής.  
Το μειωμένο κόστος συμμετοχής ισχύει εφόσον η κατάθεση γίνει στην τράπεζα μέχρι και 
τις 31/2. Διαφορετικά η προεγγραφή σας ακυρώνεται αυτόματα. 

 
Σημαντική σημείωση: 
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε μην προχωρήσετε σε πληρωμή εάν προηγουμένως 
δεν έχετε δηλώσει τηλεφωνική ή ηλεκτρονική συμμετοχή, καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι 
περιορισμένος και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Ακυρώσεις θέσεων και επιστροφή του 
ποσού γίνονται δεκτές μέχρι και 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής, και εφόσον ειδοποιηθεί 
εγκαίρως τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό 
παρακρατείται εξ’ ολοκλήρου και επιτρέπονται μόνο αντικαταστάσεις συμμετοχών με άλλο άτομο ή 
ταχυδρομική αποστολή του επιμορφωτικού υλικού.  

Τύπος Εγγραφής μέχρι και τις 31/2: από 31/2 και έπειτα: 

Εκπαιδευτικοί - επαγγελματίες - ιδιώτες 45€  
55€ 

(για όλες τις 
κατηγορίες) 

Φοιτητές - σπουδαστές 35€ 

Άνεργοι (με κάρτα ανεργίας) 35€ 

Κάτοχοι Employ Membercard Δωρεάν Συμμετοχή 

http://www.e-employ.gr/application.php


2. Οι κάτοχοι της Employ Membercard πρέπει απλά να δηλώσουν τηλεφωνικά την προσέλευση τους 
έως και 3 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης 
 

 

Γραμματεία ημερίδας 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε και με τη γραμματεία της ημερίδας. 
 
Τ.      2310   230545     
F.     2310 230415     
M.     info@e-employ.gr   
Url.   www.e-employ.gr 
 
Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 19:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 
 

Follow Us 
 

www.facebook.com/employ.page   www.twitter.com/employ_gr  
 

Και ενημερωθείτε άμεσα για οτιδήποτε σας ενδιαφέρει 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Προστίθεται στο βιογραφικό σας μια 

επιμόρφωση από τον πλέον αναγνωρίσιμο και 
έναν από τους πιο έγκριτους ιδιωτικούς φορείς 
Δια Βίου Εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Κύπρο. 

 Ενημερώνεστε για τις εξελίξεις στον 
επιστημονικό σας κλάδο από αναγνωρισμένους 
επιστήμονες και ακαδημαϊκούς και όχι από 
επιμορφωτές «αγνώστου ταυτότητας» 

 Αυξάνετε ουσιαστικά τα επαγγελματικά σας 
εφόδια 

 Έρχεστε σε επαφή με καταξιωμένα στελέχη και 
επιστήμονες 

 Συμμετέχετε σε επιμορφώσεις με παροχές οι 
οποίες πληρούν ουσιαστικές προδιαγραφές 
χώρων, παρεχόμενου επιστημονικού υλικού και 
διανεμόμενου υλικού. 

 Ενημερώνεστε πρώτοι για τις πλέον καινοτόμες 
επιμορφώσεις και εξελίξεις στο χώρο της Δια 
Βίου Εκπαίδευσης 

 Απολαμβάνετε σημαντικές εκπτώσεις σε άλλες 
υπηρεσίες της εταιρείας 

 

 

Γιατί να 

συμμετέχετε; 
 

http://www.e-employ.gr/
http://www.facebook.com/employ.page
http://www.twitter.com/employ_gr


 
 
 


